
REPUBLIKA HRVATSKA 

KOPRIVNIČKO-  KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA  

GRAD ĐURĐEVAC 

 

Zagreb - Đurđevac, 12. ožujka 2020. godine 

 

 Sukladno odredbi članka 102. i 103. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne 

novine", broj 153/2013, 65/2017, 114/2018.) nositelj izrade Plana Grad Đurđevac i 

stručni izrađivač Plana Jurcon projekt d.o.o. Zagreb sačinili su 

 

 

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI  

o prijedlogu 

 IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Đurđevca 

 

Na temelju Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 153/2013, 65/2017, 

114/2018) te provedene rasprave o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana 

uređenja Grada Đurđevca (u daljnjem tekstu: Plan), sačinjava se Izvješće o javnoj 

raspravi. 

 

Objava javne rasprave, trajanje i mjesto javnog uvida, datum i vrijeme održavanja 

javnog izlaganja objavljeno je u listu "Jutarnji list“ (31.01.2019.), na web stranici 

Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja – www.mgipu.hr (29.01.2019.) i na web 

stranici Grada Đurđevca - www.djurdjevac.hr  (29.01.2019.). 

 

1. Javni uvid u trajanju od 11. veljače 2019. do 25. veljače 2019. godine održan u 

prostorijama Grada Đurđevca, Stjepan Radića 1, Đurđevac svakog radnog 

dana u vremenu od 8,00 do 16,00 sati i na web stranicama Grada Đurđevca 

(www.djurdjevac.hr) i Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja 

(www.mgipu.hr) 

2. Javno izlaganje o Prijedlogu Plana održano je 19. veljače 2019. godine, u 10.00 

sati, u Gradskoj knjižnici Đurđevac, Trg Svetog Jurja 1, Đurđevac. 

 

Nositelj izrade predmetnog Plana dostavio je pozive prema članku 97. Zakona o 

prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 153/2013, 65/2017, 114/2018),  te Odluci 

o izradi predmetnog Plana. 

 

Tijekom  javne rasprave o Prijedlogu Plana,  vođen je Zapisnik (u prilogu). 

 

U zakonskom roku  dobiveno je 17  primjedbi pravnih i fizičkih u pisanom obliku, putem 

pošte odnosno pisarnice.  

 

 

http://www.mgipu.hr/
http://www.djurdjevac.hr/
http://www.mgipu.hr/


Sve pristigle primjedbe su obrađene i sastavni su dio ovog Izvješća i nalaze se u 

prilogu. 

 

 

GRAD ĐURĐEVAC              JURCON PROJEKT d.o.o. 

Odgovorna osoba            Odgovorni voditelj izrade Plana 

za provođenje javne rasprave                                Jelena Luketa Knez, dipl.  ing.arh. 

Dejan Đud, dipl. ing. građ.                                             -ovl.arhitektica urbanistica                                

                                                                                    

                                                                                     

                                                                                           

               

                                                                                                            

 

 

 

PRILOZI: 

- Zaključak gradonačelnika Grada Đurđevca o utvrđivanju Prijedloga IV.  

Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Đurđevca 

- Posebna obavijest  o javnoj raspravi, 

- Objava javne rasprave (www.djurdjevac.hr  - 29.01.2019.), 

- Objava javne rasprave ("Jutarnji list"- 31.01.2019.),  

- Objava javne rasprave (www.mgipu.hr - 29.01.2019.), 

- Zapisnik s javnog izlaganja, 

- Popis prisutnih na javnom izlaganju, 

- Obrađene primjedbe, 

- Mišljenja  sudionika u javnoj raspravi   koji su pozvani posebnom obavijesti o 

javnoj raspravi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mgipu.hr/
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Z A P I S N I K 
sa Javne rasprave o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada 

Đurđevca održane 19. veljače 2019. godine 
 
 Javna rasprava je održana u Gradskoj knjižnici Đurđevac, Trg svetog Jurja 1, s 
početkom u 10,00 sati. 
 
 Sjednici su nazočni: 

1. Ivan Mlinjarić, Grad Đurđevac, 
2. Đurđica List, Hrvatske šume, UŠP Koprivnica, 
3. Lidija Štimac, Hrvatske vode, 
4. Zlatko Filipović, Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije, 
5. Mladen Matica, Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije, 
6. Martina Lauš, Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije, 
7. Valentina Štefoković, Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za 

prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, 
8. Ljeposlava Vrbančić, građanka Grada Đurđevca, 
9. Veljko Miletić, Mjesni odbor Sveta Ana, 
10. Darko Jalžabetić, Mjesni odbor Novo selo,  
11. Ines Horvat Kotula, JURCON PROJEKT d.o.o. Zagreb, 
12. Stjepan Jurčec, JURCON PROJEKT d.o.o. Zagreb, 
13. Jelena Luketa Knez, JURCON PROJEKT d.o.o. Zagreb. 
 
Javnu raspravu je otvorio predstavnik Grada Đurđevca Ivan Mlinjarić koji je pozdravio 

sve prisutne povodom Javne rasprave o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana 
uređenja Grada Đurđevca. 

 
 Predstavnica tvrtke JURCON PROJEKT d.o.o. Zagreb Jelena Luketa Knez prisutnima je 
ukratko iznijela izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Đurđevca koje su započele 
30. siječnja 2017. godine donošenjem Odluke o izradi IV. izmjena i dopuns Prostornog plana 
uređenja grada Đurđevca. Prostornim planom obuhvaća se cijelo područje grada, a zahvat 
obuhvaća oko 15.700 hektara. Za navedeni plan nije bilo potrebno donijeti stratešku procjenu 
utjecaja na okoliš. Prostorni plan je izrađen na postojećim topografskim podlogama u mjerilu 
1:25000, digitalnim ortofoto podlogama u mjerilu 1:5000, te vektoriziranim katastarskim 
podlogama također u mjerilu 1:5000, a ujedno je i usklađen s Zakonom o prostornom 
uređenju i Prostornim planom Koprivničko-križevačke županije, te s Pravilnikom o sadržaju i 
mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata 
prostornim planova. Nakon donošenja Odluke o izradi krenulo se s najprije organizacijom 
radnih sastanaka u obliku prisustvovanja sjednicama Odbora za prostorno planiranje, zaštitu 
okoliša, komunalno i vodno gospodarstvo. Istaknula je kako su konstantno pristizali novi 
zahtjevi, a koje su oni i ugrađivali. Javna rasprava je započela 11. veljače 2019. godine i trajati 
će do 25. veljače 2019. godine. Nakon završetka javne rasprave prikupiti će se i obraditi sve 
zaprimljene prijave, te će se po izradi Izvješća izraditi nacrt konačnog plana uređenja Grada 
Đurđevca. 
 
 Razlozi izrade Izmjena i dopuna su: 

− izmjene granica građevinskog područja – Borik i Etno selo, 
− izmjena uvjeta građenja i namjene za izdvojeno građ. područje „GAT“, 
− ucrtavanje granica vodozaštitnog područja novog vodocrpilišta „Đurđevac 2“, 
− izrada kartografskog prikaza prometnica cijelog područja grada Đurđevca, 
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− izmještanje planiranih prometnica unutar industrijske zone, 
− promjena granica obuhvata Urbanističkog plana uređenja grada Đurđevca, 
− i drugi pristigli zahtjevi fizičkih i pravnih osoba. 

 
 
 Istaknula je kako je na kartografskom prikazu 4.3. koje prikazuje građevinsko područje 
naselja došlo do proširenja zone R8, a koje se odnosi na izdvojeno građevinsko područje izvan 
naselja gdje će biti smješten pokazni pčelinjak i u sklopu kojeg se nalazi ucrtana trim staza. 
Također je napomenula kako je došlo do proširenja javne zelene površine, a gdje se nalazi 
Tematski park Hrvatska Sahara. Ujedno je uvršteno izdvojeno građevinsko područje gdje se 
nalazi tvrtka Lasselsberger-Knauf, u Čepelovcu je planirana površina gospodarsko – turističke 
namjene radi bavljenja ruralnim turizmom, te je u Budrovcu planirana površina izdvojenog 
građevinskog područja izvan naselja a koja se odnosi na farme. Nadodala je kako je pristigao 
veliki broj zahtjeva koji su se odnosili na prenamjenu zemljišta unutar građevinskog područja 
naselja – prenamjena zone D2 u stambenu, prenamjena iz građevinskog područja naselja u 
površinu K2 (uz napomenu da je i na tom području jedan dio građevinskog područja ukinut), 
prenamjena iz površine zaštitnog zelenila u građevinsko zemljište, prenamjena zone javnih 
zelenih površina Z1 u poslovnu namjenu K2. U građevinskom području gdje se nalazi 
industrijska zona došlo je do prenamjene iz industrijske zone u zaštitnu zelenu površinu koja 
je i dalje zapravo građevinsko područje naselja. Istaknula je kako je bilo izmjena što se tiče 
prometnica. Uvrštena je novo planirana cesta kod Dječjeg vrtića Maslačak, došlo je 
preusmjeravanja planirane ceste u Industrijskoj zoni A jug, skraćivanja prometnice u 
Industrijskoj zoni B, uvrštavanje prometnice iza Konzuma, uvrštavanja popisa nerazvrstanih 
cesta i odredaba navedenih u Odluci o nerazvrstanim cestama na području grada Đurđevca. Za 
potrebe izrade IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Đurđevca u skladu sa 
zahtjevima Konzervatorskog odjela u Bjelovaru izrađena je Konzervatorska studija Staroga 
grada u Đurđevcu,  a koja je sastavni dio ovih IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 
Grada Đurđevca. Napomenula je kako su sve prethodno navedene izmjene popraćene i 
usklađene u tekstualnom dijelu plana, te da su svi zahtjevi javnopravnih tijela unutar Plana. 
 
 Predstavnik Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije Mladen 
Matica istaknuo je kako će svoje primjedbe na grafički i tekstualni dio poslati pismenim putem 
do 25. veljače 2019. godine. Naglasio je kako su trenutno u izradi IV. Izmjene i dopune 
Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije, a koje su u fazi nacrta konačnog 
prijedloga, te da bi oko 12. ožujka 2019. godine trebala biti Javna rasprava. Dodao je kako se 
trenutačno predmetni plan usklađuje sa Strateškom studijom utjecaja na okoliš. Što se tiče 
trase Državne ceste D43, predložio je da se u tekstualnom dijelu navede kako se ne radi o 
rekonstrukciji već o novoj trasi, te da se predvidi zaštitni koridor. Istaknuo je pitanje šljunčare 
Čepelovac koja je dobila ocjenu -2 (u Strateškoj studiji), te je potrebno odlučiti da li će se ona 
brisati ili ne, a zbog postojeće ekološke mreže (Čepelovečke livade). Također je upozorio na 
korištenje terminologije kod vodocrpilišta, a gdje postoji vodocrpilište Đurđevac i 
vodocrpilište Đurđevac 2 (ne postoji vodocrpilište Đurđevac 1). Upitao je da li je pristigao 
zahtjev HOBS-a za promjenu trase dalekovoda 110 kilovata (Virje – Virovitica).  
 
  Predstavnik Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije Zlatko 
Filipović istaknuo je važnost paralelnog donošenja planova na razini Grada Đurđevca i 
Koprivničko-križevačke županije. Dodao je kako je Strateška studija bila na 1. sjednici 
povjerenstva te kako su otklonjene sve nedoumice. Naglasio je mogućnost da se u budućnosti 
formira pješačka zona u samom centru grada Đurđevca, odnosno da se jezgra grada očisti od 
prometa, što je potkrijepljeno činjenicom da se grad Đurđevac stabilizira, širi te dobiva sve 
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bitne sadržaje. Naglasio je činjenicu da je ovo područje sadrži bogatstvo zdrave i pitke vode, te 
pohvaljuje naglašavanje važnosti i značaja vodocrpilišta, a što mora biti popraćeno i njihovom 
zaštitom. Ujedno je i naznačio i potencijal, značaj i važnost željezničkog prijevoza, te da je on 
premalo korišten i na veoma niskoj razini. 
 
 Predstavnica Koprivničko-križevačke županije, Upravnog odjela za prostorno 
uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Valentina Štefoković, istaknula je kako je 
zadovljna sa dosadašnjom suradnjom prilikom izrade ovih izmjena i dopuna. Primjetila je da 
se u članku 7. odredaba šuma Borik briše iz prirodnih bliskih predjela. S obzirom na to da je 
prošle godine ponovno afirmirana njena zaštita, smatra kako bi šuma Borik trebala i dalje biti 
definirana kao prirodni bliski predio. Predložila je da se u dijelu odredaba koji se odnosi na to 
što se smije raditi unutar prirodnih bliskih predjela doda i održavanje vezano uz zaštićene 
dijelove prirode. Istaknula je kako se u članku 64. odredaba poziva na stari UPU, a 2017. 
godine je usvojen novi. Potrebno je ažurirati postojeće odredbe. Mišljenja je kako bi se trebala 
brisati šljunčara Čepelovac za koju je utvrđeno da je problematična za ekološku mrežu. Iako 
nije predmet ovih izmjena i dopuna, a u svezi rezervata Đurđevački pijesci, u članku 173. 
potrebno je napraviti usklađenje i ažurirati sukladno tekstu sa Bioportala. Predmetni zahtjev 
je trebala poslati Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Koprivničko-
križevačke županije, odnosno konkretne uvjete zaštite prirode može dati nadležno 
ministarstvo. Također je istaknula kako se mijenjao Zakon o zaštiti prirode, te je potrebno 
napraviti usklađenje.      
 
  
 Predstavnica Hrvatskih šuma, UŠP Koprivnica, Đurđica List istaknula je kako će oni 
svoje zahtjeve i primjedbe poslati i pismenim putem. Uputila je sve prisutne na novi Zakon o 
šumama (Narodne Novine broj 68/2018),  a gdje je došlo do promjene terminologije, te su na 
snazi i drugi pravilnici. Dodala je kako su oni nadležni za državne šume (javni 
šumoposjednik), te da postoje još i privatne šume za koje privatni šumoposjednici imaju 
Savjetodavnu službu (u sklopu Ministarstva poljoprivrede), a za koju pretpostavlja da će 
poslati svoje očitovanje. Nadovezala se na Park šumu Borik. Istaknula je kako je predmetna 
materija definirana u dva zakona, Zakonu o šumama i Zakonu o zaštiti prirode. Zakon o zaštiti 
prirode regulira Park šumu, a gdje je prošle godine ponovno aktualizirano rješenje iz 1992. 
godine. Na tom području je sada predviđeno rekreacijsko područje, odnosno građevinsko 
područje za rekreaciju. Upitala je da li postoje detalji, odnosno koji sadržaji se planiraju, da li 
postoje projekti i idejna rješenja koja bi se njima mogla dostaviti. Dodala je kako treba u 
kartografskom prikazu izmijeniti EŠ2 – zaštitna šuma koja je takvom proglašena 1963. godine 
zbog erozije tla. Naglasila je kako se u ovom dijelu radi i o oznaci EŠ3 – šuma s posebnom 
namjenom. Istaknula je kako u Zakonu o šumama postoji novi termin, urbane šume koje imaju 
sadržaje (trim staze, edukacije, rekreacije). Prijedlog je da sve to detaljnije prouči i razmotre 
mogućnosti. Predlaže da se nadopiše da u tom dijelu (južni dio) gospodare Šumarija Đurđevac 
i Šumarija Kloštar Podravski,  a gdje postoje javni podaci (granice, koje vrste itd.). Upitala je 
zašto je predmetno područje navedeno kao građevinsko, a zapravo je zelena površina, 
rekreacija. 
 
 Predstavnica tvrtke JURCON PROJEKT Jelena Luketa Knez, odgovorila je kako je unutar 
zone rekreacije planiran i pokazni pčelinjak koji sa sobom nosi određene edukativne sadržaje 
koji će obuhvaćati otprilike 1/8 predmetne zone. 
 

 Predstavnica Hrvatskih šuma, UŠP Koprivnica, Đurđica List upitala je što je sa ostalom 
površinom. 
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 Jelena Luketa Knez je odgovorila da je na ostalom dijelu dozvoljena rekreacija (trim 
staze, sadržaji na otvorenom). 
 
 Đurđica Lista istaknula je da tada taj dio nebi trebao biti građevinsko područje jer 
nema gradnje, te je mišljenja kako je to nespretno određeno. Istaknula je kako su izrađene 
nove šumskogospodarske osnove, te da je potrebno kontaktirati Javnu ustanovu. 
 
 Ivan Mlinjarić je istaknuo kako se sukladno Pravilniku o jednostavnim radovima i 
građevinama puno objekata ne može raditi na šumskom zemljištu. Ukoliko je područje 
definirano kao građevinsko, ono daje puno više mogućnosti za gradnju.  
 
 Stanje je takvo da trenutno ne postoji konkretan projekt i idejno rješenje kako bi se 
samo točno određeno područje moglo izdvojiti. 
 
  
Javna rasprava je završena u 11,00 sati. 
 
 
 
 ZAPISNIK SASTAVILA                                              
                      Emira Čilić 
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OBRAĐENE PRIMJEDBE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RD.
BR. 

PODNOSITELJ ZAHTJEVA ZAHTJEV ODGOVOR I OBRAZLOŽENJE  

1. 

Marko Androševic 
Tel. +385 97 6030 312 
Tel.+49 176 470 95 925 
email: 
marko1960@yahoo.de 
 

DOPUNA STAROG ZAHTJEVA 

Vrsta turizma:  

Odmaralište u prirodi sa sportskom 
rekreacijom,(brzo hodanje u prirodi, polja i 
šume, jahanje, vožnja biciklom, plivanje u 
okolnim jezerima, lovački sport, izleti u 
suradnji s turističkim agencijama), ne 
seljački turizam.  
Gradjevine: 
Jedna do dvije građevine, svaka oko deset 
soba, za 15 do 30 osoba. Svaka kuca s 
podrumom i garažom. 

Primjedba se prihvaća.  

2. 

Samac Mijo  
Dragutin Domjanića 5 
41410 Velika Gorica 

Zahtjev za uvrštenje u građevinsko 
područje naselja katastarske čestice 
br.1909 i 1908/1 K.o. Čepelovac zbog 
izgradnje obiteljske kuće. 

Primjedba se ne prihvaća. 
Navedene katastarske čestice nalaze se daleko od 
postojećeg građevinskog područja naselja. 

 

3. 

Darko Vrbančić 
Starogradska 1 
Đurđevac 

Katastarska čestica br. 4197/2 k.o. 
Đurđevac  određena je za zaštitno zelenilo 
a ne za gradnju građevine poslovne 
namjene kao što je to u važećem Planu. 
Molim da mi se vrati mogućnost gradnje. 

Primjedba se ne prihvaća.  
Zahtjev za prenamjenu k.č. br. 4197/2  k.o. Đurđevac u 
površinu zaštitnog zelenila  je bio zahtjev grada prije 
utvrđivanja prijedloga plana za 1. javnu raspravu. 

 

4. 

Hrvatske šume d.o.o. 
Direkcija 
Ulica kneza Branimira 1 
10000 Zagreb 

1. Za državne šume izrađene su osnove 
gospodarenja, a podatke o njima možete 
vidjeti na stranicama Hrvatskih šuma 
(http://javni-podaci-hrsume.hr). 
 
2. Prema namjeni (članak 22. ZOŠ-a) 
šume se smatraju  višenamjenskim. 
  
3. K.o. Virje k.č. br. 3483/1 oko koje 
planiramo rekreativno zabavni sadržaj te 
zbog tog razloga treba dodati uz oznaku 
R6 i oznaku R7 
 

1.Primjedba se prihvaća. 
 
 
 
 
2.Primjedba se prihvaća.  
 
 
3.Primjedba se prihvaća. 
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5. 

Hrvatske vode 
Vodnogodspodarska 
ispostava za mali sliv 
„Bistra“ 
Antuna Radića 8b 
48350 Đurđevac 

1. Radi pristupa vodotocima uz sve 
vodotoke predvidjeti propisan inundacijski 
prostor. Predmetni prostor sačuvati od 
širenja građevinskih područja i izgradnje 
objekata odnosno instalacija bilo koje 
vrste. Isključuje se mogućnost planiranja 
lokalne prometnice ili parkovnog odnosno 
sličnog uređenja prostora.  
Ucrtati u katastarski plan inundacijsko 
područje „Čivičevac“ a ako nije moguće 
zbog mjerila adekvatno ga definirati u 
Odredbama za provođenje. 
2. U grafičkom dijelu vodnogospodarski 
sustav – voda i odvodnja ucrtati postojeću 
retenciju „Koljak“ na vodotoku „Sirova 
Katalena“ (k.č. br. 3181, 2229/12, 2229/11 
i dr. k.o. Kalinovac. 

1. Primjedba se prihvaća. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Primjedba se ne prihvaća. Nije u obuhvatu Plana. 

 
 
 
 
 

6. 

HAKOM  
Roberta Frangeša 
Mihanovića 9 
10000 Zagreb 

Nema primjedbi na prijedlog plana. Mišljenje na Plan: 
KLASA: 350-05/17-01/57 
URBROJ: 376-10-19-4 
Zagreb, 5. 2. 2019. 

 

7. 

INA, d.d. 
Istraživanje i proizvodnja 
nafte i plina 
Lovinčićeva 4 

Kartografski prikazi 
 
1. U tumaču k.p. 1. Korištenje i namjena 
površina nema oznake za istražni prostor 
ugljikovodika „DR-02“ u kojem se nalazi 
cijeli Grad Đurđevac. 
2. U kartografskim prikazima 2.0. 
Infrastrukturni sustav — Energetski sustav 
ucrtati koridore plinovoda dostavljene u 
prilogu. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kartografski prikazi 
 
1. Primjedba se prihvaća. 
 
 
 
2. Primjedba se ne prihvaća. 
Grafički prilozi dostavljeni u prilogu nisu nedvosmisleno 
čitljivi. Također, smatramo da u mjerilu kojem se crtaju 
vodovi (M 1:25000) nemoguće je sve ucrtati i zato su svi 
navedeni u tekstualnom dijelu Plana. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Tekstualni dio 
 
1. U tekstualnom dijelu prijedloga plana 
navesti eksploatacijska polja i naftno-
rudarske objekte i postrojenja od važnosti 
za Državu navedena u mišljenju. 
 
2. U tekstualnom dijelu prijedloga plana 
izmijeniti tekst sukladno navedenom u 
mišljenju i to u članku 151a stavak 1 i 
stavak 2, te dio naziva točke 5.2.3., kao i u 
članku 211a stavak 10. 
 

Tekstualni dio 
 
1. Primjedba se prihvaća. 
 
 
 
 
2. Primjedba se prihvaća. 
 
 
 
 
 

8.  

Ministarstvo poljoprivrede 
Ul. Grada Vukovara 78 
10000 Zagreb 

Nositelj izrade dužan je pribaviti mišljenje 
Ministarstva  prije donošenja, a ne u 
postupku izrade odnosno javne rasprave. 
Ministarstvo je dužno dati mišljenje, u roku 
od 30 dana od dana primitka uredno 
dostavljenog zahtjeva.  

Primjedba se prihvaća. 
 

 

9. 

GRAD ĐURĐEVAC 
S. Radića 1 
Đurđevac 

Zahtjev za uvrštenje u prostorni plan 
urbanih šuma koje se nalaze uz zaštitnu 
šumu „Borik“.  

Primjedba se ne prihvaća. 
Nisu dostavljene granice obuhvata urbanih šuma. 
Prema važećem Zakonu o šumama, urbane šume kao 
šume posebne namjene proglašava Ministarstvo 
poljoprivrede  na zahtjev zainteresiranih tijela državne 
uprave, jedinica lokalne samouprave i pravnih osoba čiji 
je osnivač Republika Hrvatska. 

 

10. 

TRGOIMPORT d.o.o. 
Kloštar Podravski 
Petra Preradovića 7C 
 

Zahtjev za odobrenjem izgradnje sušare 
na kč 3105 i 3104/2 K.O. Đurđevac.  

Primjedba se prihvaća. 
 

 

11 

Ministarstvo zaštite okoliša i 
energetike 
Uprava za zaštitu prirode 
Radnička cesta 80 
10000 Zagreb 

1. U tekst Odredbi za provođenje potrebno 
je uvrstiti područje zaštićeno temeljem 
Zakona o zaštiti prirode, Park šumu Borik 
(1955) 
2. iz teksta Odredbi izostaviti Pravilnik o 
ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu 
(NN br. 177a,177b) koji je prestao važiti. 
3. u k.p. br. 3.A označiti područja 

1. Primjedba se prihvaća. 
 
 
 
2. Primjedba se prihvaća. 
 
 
3. Primjedba se prihvaća. 

 

Ivan
Highlight
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zaštićena temeljem Zakona o zaštiti 
prirode, posebni rezervat i park šumu. 
Ostali dijelovi Plana izrađeni su u skladu s 
uvjetima iz područja zaštite prirode. 

 
 

12. 

PLINACRO d.o.o. 
Savska 88 
Zagreb 

Zahtjev da se u tekstualni dio Plana 
navede Magistralni plinovod od važnosti 
za Državu  Budrovac – Donji Miholjac 
DN450/50  

Primjedba se prihvaća. 
 

 

13.  

HRVATSKE CESTE d.o.o. 
Sektor za razvoj i planiranje 
Vončinina 3 
10000 Zagreb 
 

1. Postojeće državne ceste ucrtane su u 
prijedlog plana sukladno važećoj Odluci o 
razvrstavanju javnih cesta. 
2. Sačuvati koridor za planiranu brzu cestu 
od min. 150 m i za planiranu državnu 
cestu od min. 75 m. 

1. Primjedba se prihvaća. 
 
 
2. Primjedba se prihvaća. 
 

 

14.  
Ministarstvo gospodarstva, 
poduzetništva i obrta 
Zagreb 

Pri izradi Pana uzeti u obzir Zakon o 
unapređenju poduzetničke infrastrukture 
(NN br. 93/13, 114/13, 41/14 i 57/18. 

Primjedba se prihvaća. 
 

 

15. 

ZAVOD ZA PROSTORNO 
UREĐENJE KRIŽEVAČKE 
ŽUPANIJE 
Florijanski trg 4/1 
48000 Koprivnica8000 
Koprivnica 

1. Potrebno je uskladiti članak 9. i 10. 
Odredbi za provođenje s Uredbom o 
određivanju građevina, drugih zahvata u 
prostoru i površina državnog i područnog 
(regionalnog) značaja (,,Narodne novine“ 
broj 37/14 i 154/14). 
 
2. U članku 9. korigirati nazive 
eksploatacijskih polja ugljikovodika (Gat i 
Severovci su ne energetska polja 
mineralnih sirovina šljunka i pijeska). 
 
3. Potrebno je uskladiti naslove grafičkih 
priloga u sastavnicama i na samoj karti 
(npr. karta 2A). 
 
4. Na kartografskom prikazu br. 3B Uvjeti 
za korištenje, uređenje i zaštitu prostora — 
Uvjeti korištenja i Područja primjene 
posebnih mjera uređenja i zaštite označiti i 
obuhvat obveze izrade UPU-a za područje 

Sve primjedbe se prihvaćaju. 
 

 



Turističko-lječilišne namjene na lokaciji 
„Leščanf“ 
 
5. Uskladiti nazive pojedinih zona 
označenih na kartografskim prikazima s 
nazivima navedenima u Odredbama za 
provođenje (npr. nazivi gospodarskih zona 
unutar građevinskog područja naselja). 
 
6. Na svim kartografskim prikazima 
uskladiti oznake na grafičkom dijelu i 
tumač planskog znakovlja (nedostaje 
objašnjenje određenih oznaka u tumaču, 
oznake nisu iste na grafičkom dijelu i u 
tumaču itd.), te općenito ujednačiti oznake 
pojedinog prostornog pokazatelja na svim 
kartografskim prikazima (npr. oznake za 
postojeće namjene unutar izgrađenog 
građevinskog područja prikazivati istom 
šrafurom u različitim bojama). 
 
7. Na karti 2A uskladiti pojmove s 
postojećim pravilnicima o razvrstavanju 
cesta i pruga i s Pravilnikom o 
katografskim prikazima (npr. u legendi 
oznaka D, a na karti DC). 
 
8. Ka podlogu na kartografskim prikazima 
građevinskih područja staviti i ortofoto 
snimak. 
 
9. Za vodocrpilište koristiti nazive 
Đurđevca 1 i Đurđevac2. 
 
10. Provjeriti točnost navoda o planu 
uređenja užeg područja i na što se točno 
misli. 
 
11.  U čl. 139. navesti nadstrešnica za 



parkiranje odnosno natkriveno parkiralište. 
 
12.Uskladiti popis kulturnih dobara Grada 
Đurđevca sa zadnjim izmjenama. 
 
13. U čl. 184. umjesto naziv „RCGO“ 
koristiti naziv „CGO“ 
 
14. U tekstualni i grafički dio Plana uvrstiti 
planiranu kazetu za zbrinjavanje 
azbestnog otpada na lokaciji Peski. 
 
15. Izbrisati članak 207. jer se na prostoru 
Grada Đurđevca trenutno ne planira 
termoelektrana. 
                                                                                 

16. 

GRAD ĐURĐEVAC 
Upravni odjel za prostorno 
planiranje, uređenje i 
komunalne djelatnosti 
S. Radića 1 
Đurđevac 

Zahtjev za proširenjem sportsko-
rekreacijske površine R nogometni teren 
Suha Katalena.  

Primjedba se prihvaća. 
 

 

17. 

KOPRIVNIČKO-
KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA 
Upravni odjel za prostorno 
uređenje, gradnju, zaštitu 
okoliša i zaštitu prirode 

Tekstualni dio 
1.   Šumu Borik je potrebno ostaviti u 
članku 7. odredbi i ujedno je potrebno 
preformulirati naziv obzirom da je dio 
šume zaštićen u kategoriji Park šuma 
Borik.  

- Predlaže se brisanje članka koji opisuje 
i navodi sve moguće aktivnosti i radnje 
koje se mogu provoditi u prirodi bliskim 
predjelima. Dodati aktivnosti i radnje 
održavanja zelene infrastrukture zaštićenih 
dijelova prirode i sl.  
Izmjene teksta je potrebno usuglasiti sa 
Javnom ustanovom za upravljanje 
zaštićenim dijelovima                                                                                                                    
Prirode na području Koprivničko-

 
1. Primjedba se prihvaća. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



križevačke   županije. 
 
- Brisanje šume Borik iz članka 7. nije 
usuglašeno sa člankom 127. koji i dalje 
spominje Park Sumu Borik u prirodi  
bliskim predjelima. Prijedlog teksta: 
  „Unutar prirodnih i prirodi bliskih predjela 
mogu se obavljati isključivo rekreativne i 
edukativne aktivnosti, koje nemaju 
značajan negativan utjecaj na prostor, već 
se koriste kao prostori rekreacije i 
edukacije, uz mjere opreza u odnosu na 
očuvanje izvornog ekosustava“   
 
- Čl. 106. – razmotriti da se u navedenom 
članku dodaju još neke djelatnosti koje se 
mogu provoditi unutar prirodnih područja, 
tipa održavanje zaštićenih dijelova prirode 
(održavanje zelene infrastrukture – 
pokazne ploče, sprave i dr.) 
 
- Termin područja pješčare – zamijeniti sa 
područje posebnog rezervata. 
 
2. Odredbe čl. 28. : 
- termin tehnološki otpad potrebno 
promijeniti u proizvodni u cijelim 
Odredbama. 
 
3. Odredbe čl. 64.: 
-  spominje se UPU Grada Đurđevca iz 
2011 g – potrebno promijeniti obzirom da 
su tijekom 2017. g. usvojene I. Izmjene i 
dopune. 
 
4. Odredbe čl. 89b – EP Čepelovac I i II:  
- provjeriti lokacije navedenih 
eksploatacijskih polja. Obzirom da imaju 
izrazito negativan utjecaj na ekološku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Primjedba se prihvaća. 
 
 
 
 
3. Primjedba se prihvaća 
 
 
 
 
 
4. Primjedba se ne prihvaća.  
 Plan je usklađen s važećim PPKKŽ i dok se ne donesu 
IV. Izmjene i dopune PPKKŽ ne možemo isto mijenjati. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



mrežu, glavna ocjena na županijskoj razini 
predlaže pomicanje lokacije ili brisanje, pa 
bi se trebalo uskladiti s županijskom 
prostorno planskom dokumentacijom. U 
članku dodati i područja ekološke mreže. 
 
5. Odredbe čl. 93a. pčelinjak unutar šume 
Borik: 
- da li je lokacija pokaznog pčelinjaka 
unutar zaštićenog dijela prirode ili van 
granica. Potrebno je to navesti. Ukoliko je 
unutar granica navesti da je potrebno 
ishoditi uvjete zaštite prirode prema 
Zakonu o zaštiti prirode kao i suglasnosti 
nadležnih institucija koje upravljaju i 
gospodare navedenim područjem (Javna 
ustanova Hrvatske šume) za planirane 
zahvate u prostoru. Potrebno razmisliti o 
planiranim zahvatima a vezano uz utjecaj i 
blizinu pčelinjaka. 
 
6.  Odredbe čl. 100 i 102. – spominje se 
samo jedno vodocrpilište, a postoje dva. 
Provjeriti u cijelim Odredbama. 
 
7. Odredbe čl. 106a                                      
potrebno je promijeniti i uskladiti sa 
definicijama važećeg Zakona o šumama 
koji govori o minimalnoj šumskoj površini 
0d 0,1 ha i drugo. 
 
8. Odredbe čl. 106. - spominje se 
izgradnja kampa izvan građevinskog 
područja, a na početku IV  I i D. PPUG-a 
se predviđa brisanje kampova i glampinga 
izvan građevinskog područja. Provjeriti u 
ovom članku. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
9. Odredbe. Čl. 112. — uređenje javnih 

 
 
 
 
 
 
5. Primjedba se prihvaća. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Primjedba se prihvaća. 
 
 
 
7. Primjedba se prihvaća. 
 
 
 
 
 
8. Primjedba se prihvaća. 
 
 
 
 
 
 
9. Primjedba se prihvaća. 



zelenih površina — spominje se termin 
„temeljem projekata“— potrebno je 
specificirati predmetni termin projekta i 
definirati vrstu istog, 
idejni/glavni/krajobrazno rješenje kao i 
elaborat zdravstvene ispravnosti te tko je 
ovlašten za izradu i kontrolu predmetnih 
projekata. 
 
10. Odredbe čl. 122. – u tekstu navesti 
puni naziv važeće šumsko-gospodarske 
osnove, ujedno je potrebno dodati naziv 
Park šuma Borik. U posljednjoj rečenici iza 
suglasnosti dodati i „dopuštenje i uvjete 
zaštite prirode nadležnog županijskog 
tijela“ 
 
11.  Odredbe čl.173 – za posebni rezervat 
navode se stari i netočni podaci. Iste je 
potrebo uskladiti s podacima sa 
Bioportala. 
- Đuđevački pijesci – nije registracijski broj 
83 već 71. 
- nije livadna vegetacija već posebne 
endemske pješćarske vegetacije 
- navesti koje radnje se smiju i koje se ne 
smiju odvijati na području posebnog 
rezervata i propisati posebne uvjete zaštite 
prirode. 
 
12. Odredbe čl. 177. – potrebno je pozvati 
se na Zakon o zaštiti prirode. 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Primjedba se prihvaća. 
 
 
 
 
 
 
 
11. Primjedba se prihvaća. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Primjedba se prihvaća. 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIŠLJENJA  SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI 

KOJI SU POZVANI POSEBNOM  OBAVIJESTI O JAVNOJ RASPRAVI 
























































